




ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА, ПРОЦЕНА И ФИНАНСИСКИ КОНСАЛТИНГ  
        

До 

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје  

 Скопје, 21.04.2020г. 
 
 

 
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР  
 
До сопственикот на Друштвото 
 
Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје (во понатамошниот текст Друштвото), кои ги 
вклучуваат Извештајот за финансиската состојба на 31 Декември 2019 година и 
Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за паричните текови и Извештајот за 
промените на главнината, за годината којашто завршува тогаш и прегледот на 
значајните сметководствени политики и останатите појаснувачки информации. 
 
Одговорност на раководниот тим на Друштвото 

Раководниот тим на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно 
презентирање на овие финансиски извештаи, во согласност со сметководствените 
стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република 
Македонија и интерната контрола која што е релевантна за подготвување и 
објективно презентирање на финансиските извештаи кои се ослободени од материјално 
погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка. 
 
Одговорност на ревизорот 

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на 
нашата ревизија. Ревизијата е извршена во согласност со прифатените Меѓународни 
Стандарди за ревизија. Овие стандарди  бараат да ги почитуваме етичките барања, да 
ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно 
уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.  
Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази, со 
кои се поткрепуваат износите и презентациите во финансиските извештаи. Избраните 
постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајки ја и проценката на 
ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без 
разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на 
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ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и 
објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото, за да обликува 
ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не за целта за изразување на 
мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото.  
 Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените 
сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки 
направени од страна на раководниот тим на Друштвото, како и оценка на севкупната 
презентација на финансиските извештаи.  
Веруваме дека обезбедените ревизорски докази се достатни и соодветни за  нашето 
ревизорско мислење. 

Мислење 

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат веродостојно и 
објективно, во сите материјално значајни аспекти, финансиската состојба на АД 
ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје на ден 31 Декември 2019, 
како и резултатите од работењето и неговите парични текови за годината којашто 
завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди за финансиско 
известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија. 
 
Извештај од други правни и регулативни барања 

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот 
извештај за работа, согласно член 384 од Законот за трговски друштва. Наша 
одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот 
извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за 
годината која завршува на 31 Декември 2019 година. Нашата работа, по однос на 
годишниот извештај за работа е извршена согласно МРС 720 и е ограничена на 
известување, дали историските финансиски информации прикажани во годишниот 
извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски 
извештаи. 
Годишниот извештај за работа е конзистентен, во сите материјални аспекти со 
годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје  за годината која завршува на 31 Декември 2019 
година. 
 
Скопје, 21 Април, 2020 година 
 

ЕЛИТ  ДООЕЛ Скопје, Лиценца за работа бр.18 

                                      
                                                                                                           
                                                                                                     
 






























































